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  ....... :الطالب
وهم على  قّ ه على احلَ أن بم كْ ار هذا حُ ف كُ   ممؤمن وه هإن  :ا قالإذَ  ام وكذلك أيضً كْ لحُ قلنا: أنه مضمن ل :الشيخ
  ،باطل
موصول  اسمٌ  )ما( )يعلم ما يف السماوات( " كم وحالُ ومنه حاِيل  ))يعلم ما في السماوات واألرض  (( :قال

أو للذوات والصفات وهذا أوىل  رلألكثَ ا يبً ن يف السماوات تغلِ مَ  :ومل يقل )ا يف السماواتم( :وقوله ،يد العمومفِ يُ 
 انِ نا قد منُ ألن بَ األكثر غري العاقل باعتِ  ع بأن ع قدَ السماوات ما فيها موضِ  ار السماوات واألرض فإن وفيه ملك م إال 

الذوات  م ألنه يعُ  :لكن نقول ، هوربك إال  جنودَ  مُ لَ ة وما يععَ السماوات عظيمة وواسِ و ع أو ساجد قائم أو راكِ 
 عَ فات وما يُـ والص ا عن الصفة دون املوصوف قال اهللا تعاىلرب : ))  ِومل  ))ن النساء مِ  ماب لكوا ما طَ حُ فانك

يا  املوصولة لل علينا صشكِ ي )يف السماوات واألرض ام(يقول  ، إًذانكح لصفاااملرأة إمنا تُ  ن طاب ألن يقل مَ 
 أين صلة املوصول )يف السماوات واألرض ما( وين يا حسني؟ وين يا رشيد؟ ؟متعلَ  ما ؟ة املوصوللص وين عيسى

  الظاهر أن صاحبها غامن؟ ؟ش التقديرو وين؟  ؟عبد اهللا!
  ....: الطالب
  ؟على هذا هنقو توافِ  :الشيخ

  : ما استَقر يف السمواتالطالب
  :يقول مالكن طيب اب ،ر ما استقَ  :الشيخ

  ُكِفله  الذي ابنُ  ين عندبه كمَ      ل صِ ها الذي وُ أو شبهُ  ةٌ ومجلَ                  
ا أن تكون مجلة امسية أو فعلية أو شبه مجلة وهو الظرف أو ة املوصول إم ه جار وجمرور فصللة ألن هذه شبه مجُ  اإذً  

ه هو الصلة كما قُ ل أو متعَ  مالكما هو ظاهر كالم ابن ه صلة كوالظرف واجلار وارور هل هو نفسُ  ،جار وجمرور
ا ولكن الصحيح ر امسً د قَ ه يُـ ن : إقال عصام ؟ا أو امسً ر فعًال د قَ وهل يُـ  ،ه هو الصلةقُ متعل  :هو قول اجلمهور يقولون

 ه يقَ أن فعًال  رُ د قَ يف فيُـ عِ يل وضَ ف قلِ االسم عند احلذْ  لُ مَ وعَ  ،هذا هو األصل  ألن تُ  لة املوصو صلَ  رد لعْ ر بفِ قد، 
أو  ل كائنٌ ير الرجُ التقدِ  "عندك الرجلُ " :اسم هو األصل تقولل لكن بوز بفعْ باسم وجيُ  ؟رد قَ ش يُـ و وخرب املبتدأ 

األصل يف  ة لكن هذا خالف األصل ألن ي ة فعلِ  مجلَ ون اخلَرب عندك على أن يكُ  ر قَ وز الرجل استَـ وجيُ  ،عندك رّ ستقِ مُ 
 ر قِ تَ سْ مُ جاء الذي عندك الذي  :ه هو األصل لو قلتة ألن ي فعلِ  لةً ها مجُ رُ ة املوصول نقد لَ لكن صِ  ،ه مفردأن  اخلَرب 

ف أو رْ ع الظ إذا وقَ  حطوا بالكم هلا:  واخلالصة ،رّ قِ تَ سْ الذي هو مُ  :ية ونقولثانِ  ةً أ مر دَ ر املبتَ د قَ م أن نُـ زِ عندك لَ 
   .ل هذه القاعدة املعروفة نعمه بفعْ رْ للموصول فقد  ع صلةً إذا وقَ  ،ه باسمرْ د قَ فا اجلار وارور خربً 
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  .....قبل شبه اجلملة واجلملة وقد تقع  ... هعلى ظاهر  .. نه كلها يلزم بعدهاابن مالك يقول: أ :الطالب
   أو جار وجمرور فظرْ وإن كان  ضمريالالنحويني يتحمل  الظرف واجلار وارور ن ؛ ألم يقولون: إال :الشيخ

  ؟....داللة اإلشارة  ..... :الطالب
  .داللة على شيء اليت يذكرها األصوليون هي ال داللة اإلشارة :الشيخ

  ......إال أنه صادف ....:الطالب
  ،بو صَ وال يُ  أط خيَُ  ماأل سْ يُ ال  ،بدون قصد : الشيخ

  :الطالب
  ،هذا تالعب ور عنده ألن يكونلى املشهُ ر بأن يقرأ عمَ ؤْ ا يُـ إذً  اصطالح هما عند :الشيخ

  ...: الطالب
 .... لكن، ن غري قصدما دام مِ عليه  دّ نرُ  أن ، املهمصحيحةقراءته  لكن أصاب أخطأ ..ال أقول له أنا  :الشيخ

 نستفسر أوال أبدا إذا قال ،ة أو هذا خطأالقراءَ  تَ  هل قصد  نقول: لكناللي باملصحف  القراءة ما قصدت إال 
  .ذا خطأه

   ...... :الطالب
القرآن  وَ ه أال يتلُ نا ننصحُ لكن  دّ ا إن كان طالب علم فال نرُ أم  ،عليه د رُ نا أنه عامي فنَـ مْ عليه إذا علِ  د نرُ  :الشيخ

 أما ،فتنة للناس دالعامة توجِ  أيدي ورة عندالقراءة املشهُ  العامة ألن قراءة القرآن بغريِ  بني أيديبقراءة غري مشهورة 
السنة أن نتلًو القرآن بكل القراءات  وهو السنة ألن  بل ،ال بأس هذا مهم القراءاتأ عند طلبة علم يعل يقرَ بإنسان 

ذ ذا الوجه مرة وذا األفضل أن نأخُ  فإنّ  نوعةن العبادات اليت جاءت على وجوه مته مِ ي وردت مثل غريُ الل
 ف القراءات ينبي يعرِ ة فاإلنسان اللالوجه مر ذا تارة ألنذا تارة و الكُ  غي أن يقرأ عليه الصالة النيب عن  وردَ  ل
   .د ذلك فتنةوجِ  يف االس العامة ال لئال يُ إال  والسالم،
   ...... :الطالب
  ه متواترأي نعم كل  :الشيخ

  ...... :الطالب
القراَءة غري   على قراءةٍ ِيب صحف مغرِ يف بعض املصاحف أنا عندي م ،القراءات أهليف كتب املعتنني ذا  :الشيخ
  ،ورة هذهاملشهُ 

  ... : نفس املصحفالطالب
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  .فحَ س املصْ نفْ  :الشيخ
  ....... اءةرَ قِ  ا جييبانً يَ أحْ  صحفْ ة على قراءَ  ........ :الطالب
  ؟شراللي تنتَ  د األشرطةقصْ  أنت يعين :الشيخ

  ..... اوي مثًال مثل املنشَ اي  :الطالب
  بس يقرا هكذا ر بني العامة بدون تعليمشَ نْ يُـ  اللينرى أن هذا خطأ  حنا واهللاي،  :الشيخ

  حفص عن عاصم: وكل ما جا أول الشريط قال بقراءة الطالب
على العامة إال ما كان  اإلنسان ال يتُلو التعليم غري مسألة التالوة أنا أرى أن  قلتُ  ما مثلعلى كل حال  :الشيخ
ه ر املصحف يف نظرِ ض قدْ فِ ا أنه ينخَ ثانيً  ،ار هذه واحدةر ويغَ كِ يستنْ  ف العامي أولك تعر ا بني أيديهم ألن مشهورً 

  ري  وال يتغَ ري غَ يُـ  م مامعظ  مصار عنده حمرتَ  ثل لوهو م ما .. وال  .. املصحفإذا شاف 
  ... :الطالب
  ،ث مثًال ياألحادِ كصنفت   اما أعرف أ :الشيخ

  ...: الطالب
  التواتر .. رةا متواتِ ر هذه ألالظاهِ  :الشيخ

  وكذا يعين : هلم كتب وهلم درجاتالطالب
هذا اللي حنن  قرأ فالن وقرأ فالن بس :ة يف القراءات نقولفَ الكتب املصنـ  ابس أ ما عرفناها إال انه اهللاو  :الشيخ
  ،نعرفه

  .... :الطالب
حيتاج إىل سند لو  ما يقولون املتواتر وهلذا دالتواتر يغين عن األساني ومتواترةوطة بُ هي على كل حال مضْ ال  :الشيخ

حدثين فالن عن فالن عن  :تقول ؟مثًال  واشنطنى م سَ وين الدليل على أن فيه بلد تُ  : اآلنيقول لك أحد مثًال 
  ؟فالن

  ... :الطالب
اء يف جواز واختلف العلم ،ما تعترب من القراءات السبع هي رة إذا كانت آحاداتِ وَ كل القراءات السبع متَـ   :الشيخ

 ،ةرَ بَـ تَ ة معْ فهي قراءَ  النيب صلى اهللا عليه وسلمت عن إذا صح  هالراجح أن  فيها خالف وأن  م أن قد ت ،القراءة ا
  ذ الفوائدطيب ذا نأخُ 

  ...: الطالب
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   مثًال  البخاري ..مثلأي نعم إذا تلقته األمة بالقبول  :الشيخ
  الفوائد

ُلو  (( :قال اهللا تعاىل  (وما كنت تتلو)؟ ؟وش آخر ما كتبناه يف الفوائد ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال  اَوَما ُكْنَت تـَتـْ ِمْن قـَ
رسول اهللا صلى اهللا  يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن  ]48[العنكبوت:))َتُخطُه بَِيِميِنَك ِإًذا الْرتَاَب اْلُمْبِطُلوَن 

وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه ( :هعليه القرآن لقولِ  لز نَـ ب قبل أن يُـ أ وال يكتُ عليه وسلم ال يقرَ 
مجهور األمة  ؟ول القرآن عليه أو َال بعد ذلك بعد نزُ  القراءةو  الكتابةن سِ ف العلماء هل صار حيُْ واختلَ  )كبيمينِ 

 صلى اهللا  النيبن ذلك بألواستدلوا  ،بوهو ال يقرأ وال يكتُ  تما الصالة والسالم ه ال حيسنها وأنه عليهعلى أن
ه ل بقائُ أ وال يكتب وهذا الوصف األصْ ي هو الذي ال يقرَ م ه النيب األمي واألُ ه اهللا بأن ا وصفَ كان أمي عليه وسلم  

َ حىت يتبَـ  واستدلوا أيضً  ،هزوالُ  ني الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان لديه كُ  ا بأن ون الوحي والرسائلَ بُ اب يكتُ ت 
وب تُ ملكْ ا يف اانً نَ غ اطمئْـ ق وأبلَ ه أوثَ ه بيدِ تُ ب بيده لكانت كتابَـ  اهللا عز وجل ولو كان يكتُ للملوك يدعوهم إىل

وقال  ،ز عنهجْ  عند العَ ه إال دونَ  رٍ مْ ا ألَ ع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانً دَ يَ مل يكن لِ  الصالة والسالم عليه والرسول
 وا بأن ل ول الوحي عليه واستدَ زُ الكتابة والقراءة بعد نُـ  نُ صار حيسِ  النيب صلى اهللا عليه وسلم ن : إبعض أهل العلم

ع عليه أن نِ تَ ه بعد ذلك ال ميْ ي أن يقتضِ  )من قبله(فمفهوم  ))ن قبله من كتاب مِ  لووما كنت تتْ  ((اهللا قال هنا 
أن  علي بن أيب طالبر ا أمَ م يف غزوة احلديبية لَ  النيب صلى اهللا عليه وسلم ا بأن وا أيضً واستدل  ،بتُ أ أو يكْ يقرَ 
ل ما  أو  ألنامسك  وها قال ما أحمُ بَ  رضي اهللا عنه أن يكتُ َىب ل بن عمرو أَ يْ د سهَ م عليه حمُْ  هذا ما قاضى :بيكتُ 

لو نعلم أنك رسول  ناميكن أن تكتب رسول اهللا ألن  و وقال:عمر عليه رسول اهللا سهيل بن  اضىكتبه هذا ما ق
فمحاها  عليه الصالة والسالم النيبرضي اهللا عنه فأخذها  علي  ها فأَىب مبحوِ  رَ فأمَ اك نَ دْ صدَ  اك والنَ اهللا ما قاتلْ 

أي  هذا والثالث أن  ،الكتابة رَ ه باشَ على أن  ل تدُ  )كتب(قالوا فكلمة  البخاري ظُ د بن عبد اهللا هذا لفْ حمم  :وكتب
  عليل ه يقرأ ويكتب هذا هو األظهر بعد أن نزَ كونَ أن أعطاه اهللا تعاىل عقًال  صلى اهللا عليه وسلم هه القرآن ألن 

ن مِ  كونالتعلم هذا ي ل عليه القرآن ألن زِ عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينَ  ق  ال يشُ ل العاملِ ا والعاقِ اه علمً وأعطَ 
وا عن احتجاج بُ عليه ذلك وأجا عُ نِ فال ميتَ  عليه الصالة والسالم الرسول مثل حاليف  الصغار فكيف الصبيان
ه الوجه األول أن وصفَ  :ن وجهنيالكتابة بعد ذلك مِ  مَ ون تعل ه باألمي ال ينايف أن يكُ وصفَ  إن  :مبقوهلِ أولئك 

 إذ قد يُ  يّ صِ ف الشخْ ا ال يعين الوصْ بكونه أمي ن األُ ه مِ راد به أن م األُ  يشِ رَ ني فيكون األمي مثل القُ ي م واهللا تعاىل  نيي
هذا جواب  ،ول القرآن عليها حني نزُ ه كان أمي ن : إقاليأو  )) منهم ين رسوًال ي في األم  هو الذي بعثَ  (( :يقول

 ابٌ ت له كُ  ونَ العادة أن يكُ  تِ الكبري والرئيس جرَ  اب هو أن ت له كُ  عليه الصالة والسالم رسولالواجلواب عن كون 
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اب الرسائل إىل ت تاب الوحي وكُ مع كُ  صلى اهللا عليه وسلم النيبن ور فهذا شأْ يد كما هو مشهُ رِ يكتبون له ما يُ 
ال يقرأ أو يكتب قد زَ  عليه الصالة والسالم ى منه بكون الرسولشَ ق أو خيُ ق ور الذي يتحَ احملذُ  وقالوا إن  ،امللوك

ه قرأ أو  ن كان ميكن أن يقال إه قد زال وإن  الرسالة فإن  تِ تَ أ وال يكتب وثبَ رَ عليه الوحي وهو ال يقْ  لَ زَ بعد أن نَـ 
وتوسط  ،ورهذا احملذُ  مرة زالَ  لِ و ألنبوته  وتِ بُ ا لكن األصل أنه بعد ثُـ ا فشيئً ل عليه من الوحي شيئً كتب ما ينزِ 

ن حيث الصناعة ال يقرأ وال مِ  ةً ب صناعال يقرأ وال يكتُ  صلى اهللا عليه وسلم الرسول ن : إبعض أهل العلم فقال
 اء ما كان على ما كانبقَ  صلَ األ يكتب ألن،  عَ ا ما وقَ وأم  منه يوم احلديبية فهو إم ه مِ ا أن ه ن آيات اهللا يعين أن

ن  مَ  أا قرَ ه وطبعً ب وكتب امسَ يكتُ أ و يقرَ  ة صارَ جَ ب مث يف تلك اللحظة احلرِ أ وال يكتُ رَ معجزة أن يكون هو ال يقْ 
األفعال  دَ نَ سْ يأمر ا وهذا كثري أن تُ  نإيل مَ  دُ نَ األفعال تسْ  ب فإن تُ يكْ  نمَ  رَ ه فكتب أي أمَ ن : إأو يقال ،أقرَ  بَ كتَ 

عمرو بىن  :ويقال يف املثل ،هلا رُ بـ ه املدَ أفعال اخللق إىل نفسه ألن  األفعال دنِ ا يسْ حانه دائمً ر ا واهللا سبن يأمُ إىل مَ 
م محلوا املهم أ  ... ه نعم وكذلكال بأمرِ م العُ  ؟اهان الذي بنه مَ ما بناها بنفسِ  وهاط طَ سْ ة الفُ مدينَ  بن العاص

ه ب امسَ ف أن يكتُ الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يعرِ  ن : إوقال بعضهم ،أن يكتب على أمرَ  )كتب( :قوله
 ر الكلمات دون حرف أو أكثر احلروف ما يكتبها وأكثَ  ان كان يكتب حرفً ومَ  ،ه آية يف تلك اللحظةفقط ال أن

  ؟اه بكونه أمي ج عن وصفِ يكتبها هل خيرُ ما 
  : ال خيرجالطالب
 لكن ما يعرف يكتب غريه هل نقول ع يكتب امسه مثًال ف يوق ن الناس يعرِ د اآلن كثري مِ ج وهلذا جتِ ال خيرُ  :الشيخ

ة فإذا كانت األدلة لَ ابِ ة فيها متقَ ل دِ ال واألَ ل إشكَ املسألة ما زالت حمَ  نقول واخلالصة أن  ، الال ؟هذا الرجل كاتب
 القاعدة العامة نا نرجع إىل متقابلة فإن األصل الرسول عليه إن  :فنقول ،اء ما كان على ما كاناألصل بقَ  وهي أن

َ الذي نبقَ هو الصالة والسالم ال يكتب وال يقرأ فهذا  ا ظاهرً لنا بيانً  ى عليه حىت يتبني ه صلى اهللا عليه وسلم ا بأن
 والقراءة الكتابة مَ تعل.  

  ....... :الطالب
ن ع إىل األصل، أنا نرجِ ن لة األدلة فيها ولكابِ ناها لكم هي متقَ م وعرضْ تُ يْـ ة كما رأَ لَ أَ ال املسْ حَ  ل املهم على كُ  :الشيخ

  .ما كان على ما كان واهللا أعلم اءاألصل بق
   ....... :الطالب
ب ت ي يرتَ ور الشديد الذه أنه قد قرأ وكتب واحملذُ ه ما يضر تِ وت نبو بُ ألنه بعد ثُـ  ما يظهر فيه غاألثر البال :الشيخ

 ا أو كاتبً ه لو ثبت أن يكون قارئً على هذا أن أنه لكننا نقول ما دام  )،الرتاب املبطلون ة (إًذاا لكان للمبطلني حج
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 ه مبجرد الوحي صار نبِ ثبت أنه كان قبل النبوة ال يقرأ وال يكتب فإن يزول  ..همواحتجاجُ  ظور هذافيزول احمل اي
 ؟لكن الكالم على أن هذا هل ثبت أو ال كتابة بعدم الحىت لو تعل   

  ؟الكتابةالقراءة و  عدم تعلم بّ حَ تَ سْ ه مل يقرأ ومل يكتب هل يُ على القول أن  :الطالب
  ال ال ال :الشيخ

  ...: بعضهم أخذ الطالب
  ال تقرأ وال تكتب :ا نقولف أن يكون نبي هذا جهل إال اللي يتشو ال  :الشيخ

  م بالسماع فقطويسمع فقط مثال يتعل  .. :الطالب
الكتابة فرض كفاية و  .. ،اعةنَ حىت بالص  ))هم الكتاب والحكمة مُ ويعل  (( :اهللا يقولل هذا جهْ ال أبدا  :الشيخ
الذي علم  (( اهللا من  ه ما يبقى فلوال أن ن نا فأظُ إىل صدورِ  ين اآلن عادَ الد   لو أنّ ين اآلن يعِين الد  ظُ فَ مباذا حيُْ 
  .بك َر ل مُ هْ اصاحبك هذا جهذا ال  ؟جني ان وال نَ هذه امتِ  ))م لَ م اإلنسان ما لم يعْ عل  * بالقلم

  لم الكتابة ا أتى املدينة أمر بتعَ م لَ  والرسول أمر :الطالب
 ه إن كان يركب احلمريل من محار هذا صاحبك هذا أجهَ  أن املهم اليهودلغة  زيد بن ثابتم ل وأمر بتعَ اي  :الشيخ

  نقول اآلن  ،نعم طيب
ب قبل أ وال يكتُ الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان ال يقرَ  يف اآلية دليل على أن  )) هن قبلمِ  واما كنت تتلُ (( 

  .خالف يف املسألةِ  نا أن ب بعد نزول القرآن ذكرْ وهل كان يقرأ ويكتُ  ،القرآن عليه نزولِ 
 كُ   من فوائد اآلية أن ل  ه وال نقولشبهتَ  لَ اهللا تعاىل قد أبطَ  مبطل فإن:  املبطلني  هِ بَ شُ  جلميعِ  لٌ طِ بْ ه اإلسالم مُ تَ حج

  .))ا الرتاب المبطلون إذً  (( :لقوله
ل معه ألن هذا ليس ز نَـ عند التـ به حىت  ج تَ ال ما حيْ م وإبطَ صْ ل مع اخلَ ز نَـ ظرة التـ اه ينبغي يف املنن فوائد اآلية أن ومِ 

َ  الرسول عليه الصالة والسالم، ةو بُـ كم نُـ كم كاذبون يف إبطالِ ن : إم أن نقولبالزِ  اهللا هذه اآلية  ولكن مع هذا بني
 (( :ها وهذا كقولِ  ج لمبطل مبعىن شبهة حيتَ ذلك ارتياب لِ ب لكان يف أ ويكتُ ه لو كان يقرَ وسة أن ة احملسُ حَ الواضِ 

الذي  لسانُ  (( ؟ش قالو ة ج أبطل اهللا هذه احلجة مبثل هذه احلُ  ))ه بشر مُ ل عَ ما يُـ ولون إن هم يقُ أن  مُ ولقد نعلَ 
  .أي نعم ؟هذا ..كيف   ))مبين  بي عرَ  يلحدون إليه أعجمي وهذا لسانٌ 

ه ن : إأ أو يكتب مث يقوليقرَ  صالة والسالمعليه ال كون الرسول  ة ألن هَ بْـ بكل شُ  قُ ل عَ تَـ ل يَـ املبطِ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
ق بكل شبهة ل ال لكن املبطل يتعَ  ؟هتِ جّ حُ  ولِ بُ ن قَـ ا مِ ه مانعً تُ ه وقراءَ د ذلك باآليات هل يكون كتابتُ ي إليه ويؤَ  أوحي

ي إيل وحِ أُ  أناٍ  :لجاء يقو ه و ن غريه فكتبَ ه مِ مَ الرسول تعل  أنت اآلن لو زعمت أن  :ا معه وقلنا لهنَ لْ ز ومع ذلك تنَـ 
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  .بأ وال يكتُ ما كان يقرَ  صلى اهللا عليه وسلم الرسول ن : إهذا القرآن فإننا نقول لك
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إال الظالمون  (( نتقلننعم  ن فوائد اآليةومِ 
(.(  

  ةهَ بْـ يف طلب الش  ..... ل البطِ املمع قلق فيكون  االرتياب شك  ن إ قلنا :الطالب
ل منه الشك ل لو حصَ املبطِ  ق واملعىن أن بقلَ  االرتياب شكّ  :ه نعم نقولجْ هذا الوَ  هو على موبس  ،ال ال :الشيخ

 بالقلَ  نٌ هذا الشك مقرتَِ  فإن ه ليس شَ ق ألن ا مبنِ ك قٌ لِ فهو قَ  لٍ ا على أصْ ي  أو جمرد  يقةً حقِ  كّ منه هل يكون ذلك الش
يف عدد ركعات  د اإلنسان ليس بقلق منه كما لو شك الذي له أصل حقيقي فتجِ  باه خبالف الشك شبهة واشتِ 

  نعم؟ ،الصالة
  ...... :الطالب
  هللا صحيح احلمد  ؟ اي نعمإليه عدالبُ  ةُ إضافَ  :الشيخ

ه بَ ل الش طِ بْ القرآن كما يُـ  وبَ لُ سْ أُ  أن  ))الذين أوتوا العلم  ورِ دُ في صُ  اتٌ نَ بيـ  و آياتٌ بل هُ  ((ومن فوائد اآلية 
  .الالنتقلِ وليس   إضراٌب لِإلبطالبطايلاإلضراب لإل )بل(ن ظ واملعىن ألَ فْ بالل  ا يعينها لفظً معىن يبطلُ 
ُ الذي يتبَـ  ا أن د اآلية أيضً ومن فوائِ  في صدور الذين أوتوا العلم  (( :هالقرآن آية هم أولوا العلم لقولِ  كونَ   ني((.  

والقلوب يف الصدور كما  ،))في صدور الذين أوتوا العلم  (( :لقوله بُ لْ ي القَ ل والوعْ العقْ  ل حمَ  ها أن ن فوائدِ ومِ 
  .))ولكن تعمى القلوب التي في الصدور  (( :قال اهللا تعاىل

ن أوتوا العلم اليت يف واملراد يف قلوب الذي )) في صدور((  :ال لقولهِ عن احلَ  لّ ري باحملَ بِ عْ ها جواز التـ ن فوائدِ ومِ 
  .همصدورِ 

ا هم أهل العلم القرآن حق  ونَ كَ   ني بَـ الذي يتَ  ذلك أن  هُ ل وجْ هْ يف اجلَ  حُ دْ م والقَ لْ اء على العِ نَ ا الثـ ن فوائد اآلية أيضً ومِ 
  .ةم ذَ اجلهل وهذه مَ  لُ م أهْ ون ذلك هُ ة والذين جيهلُ بَ قَ نْـ وهذه مَ 
  .التفسري هم املؤمنون ...قلت العلم  ... فقط املؤمنونهم  ) قلت أنأوتوا العلم( :الطالب
أهل العلم  ن ذلك ألن مِ  مّ ينبغي أن تكون أعَ  :املؤمنون لكن قلنا : أااملؤلف قال مّ أعَ  هو قلنا ،ال :الشيخ

 مُ  يعلَ ه حق فاليهود مثًال يعلمون أن وانُ ومع ذلك ما آمَ  قّ القرآن حَ  ون أن.  
للرسول صلى اهللا  ةً ه آيَ اء بل كونُ فَ فليس يف القرآن خَ  )) اتنَ بيـ ((  :هلقولِ  القرآن آيةً  نِ وْ كَ   ورُ هُ ن فوائد اآلية ظُ ومِ 

ٌ بَـ  عليه وسلم أمرٌ  رظاهِ  ني.  
 ا عدلٌ  م واإلقرارَ لْ اجلحد باآليات ظُ  ومن فوائد اآلية أن  ِيف مقابل  ))د بآياتنا إال الظالمون حجوما ي (( :هلقول
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واإلنسان  ،ة القرآني قّ حبَ  ر قِ د أن يُ ه ال بُ ا فإن ن كان منصفً مَ  ل كُ   ذا أهل العدل واإلنصاف وهلا إال وما يؤمن  :ذلك
   ه على ظلمِ الظاملِ 

  .ه فليس بعامله علمُ عْ ينفَ مل َمن  :الطالب
  ما ميكن همِ بعلْ  عَ لكن ليس بعامل انتفَ  ملْ ما عنده عِ  ملاعبليس معىن  ال مو هو ال :الشيخ

  اهللا شَ الذي مل خيْ  )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء((  :لبالطا
ق حىت طلَ أنه يُ  علم ال شك هم حقيقي ينفعهم فالال بد أن خيشوه إذا كان علمُ  باهللالعلماء و  ،العلماء باهللا :الشيخ
مثل اجلاهل, اجلاهل  بس ما هو مل ينفعه علمه فاجلهل خري منه عاملٌ  :عامل لكن يقال :ع به يقالينتفِ  ن العلى مَ 

   .منه خريٌ 
  ؟تقسيم العلماء إىل عامل باهللا وعامل بأمر اهللالو مسحت يا شيخ!  :الطالب
 خلوا طيب ... ه وأحكامهه وصفاتِ ل العلم به وبأمسائِ العلم باهللا يشمَ  العامل باهللا ألن  نمِ ال العامل بأمر اهللا  :الشيخ

 مث مع املناقشة فائدةئ لِ ي ه تَـ م يكون ألن اإلنسان قد دت أخذ الفوائِ وقتناقشوين  ماقايلكم أنا  منشي يا أخوان
يف أثناء  ،هى اإلنسان وفكرُ ل يف أثناء االستنباط األحسن أن خيَُ  م يف الواقع،وعليك تروح عليه وهذه خسارة علي

  التفسري ال بأس نعم
العدل واإلنصاف  يف مقابل ذلك أهلُ  أن و خلنا نكمل حصة التفسري،  ،ظلمالأهل  أن يف هذا دليل على  :قولن

  ا حق ون بآيات اهللا أل ر يقِ 
ن يستفاد مِ  ))ما أنا نذير مبين ما اآليات عند اهللا وإن إن قل من ربه  وقالوا لوال أنزل عليه آيةٌ  (( :وقوله تعاىل

 من ربه  يةٌ وقالوا لوال أنزل عليه آ (( :هم اآليات لقولهت املشركني بطلبِ هذه اآلية تعن((  فنحن نقول هلموإال : 
  .اتً لكنهم يقولون هذا تعن  ؟قد جاءتكم آيات أليس كذلك

قد  مع أا )) بهمن ر  أنزل عليه آيات اللو ((  :م قالوار فإ ه ما هو ظاهِ كارِ نِإل  ؛رت مكابِ املتعن  من فوائدها أن و 
  .على مثلها البشر نُ وا إال باآليات اليت يؤمِ لُ ألنبياء ما أرسِ ن اوغريه مِ  صلى اهللا عليه وسلم جاءم اآليات والنيب

  )). همن رب ((  :املشركني باهللا قوله ومنها إقرارُ 
ن اعتقاد ل مِ ن حيث العلو أكمَ املشركني يف اهللا مِ  فيكون اعتقادُ  )) أنزل عليه آية من ربه(( ه و هم بعلُ ومنها إقرارُ 

ه وال اهللا ال داخل العامل وال خارجَ  :ه ويقولونونَ اهللا الذايت ينكرُ  و هؤالء ينكرون علُ  ألن  ة واألشاعرةي مِ واجلهْ  ةاملعتزلَ 
 وهذا معروف عندهم ،نايِ ل وال مبَ صِ مت.  

 إنما اآليات عند اهللا  (( :ا لقولها وال ضرّ ه نفعً لنفسِ  كُ ر ال ميلِ بشَ  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  ومن فوائد اآلية أن
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((.  
ويتفرع على  ))، إنما اآليات عند اهللا((  :لقوله أو ال؟ احلجج عُ إىل اهللا تقطَ  األمورِ  ةَ إضافَ  فوائد اآلية أن ن ومِ 

هذا من عند  :نقول ؟كذا وكذا  ن كون كذا:نا ما احلكمة مِ لْ ئِ هذه املسألة فائدة أخرى يف األحكام الشرعية إذا سُ 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللُه َوَرُسولُُه َأْمًرا  (( :وله تعاىللكل مؤمن لق افٍ اهللا وهذا كَ  مُ كْ اهللا هذا حُ 

كان يصيبنا  ( ؟ة بايشرَ مْ على عَ  عائشةوهلذا احتجت  ]36[األحزاب:)) اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ  َأْن َيُكوَن َلُهمُ 
يف إبطال احلجج وهو  فإسناد األمور إىل اهللا كافٍ  ) إًذا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

  .))إنما اآليات عند اهللا  (( :لقوله أعظم حجة
الشيء ال يكون آية حىت يكون  ألن  ))إنما اآليات عند اهللا  (( ه؟ن أين نأخذاهللا عز وجل مِ  ةِ رَ دْ قُ  ومنها إثباتُ 

  بآية واحدة مو عندي لكم آيتني :أعطنا آية فقال :ها لإىل الناس وقالو  لو جاء رسولُ  ؟ا للعادة أليس كذلكخارقً 
 ع الشمس الساعة اثنا عشر وتغيب الساعة اثنالُ  أن تطْ آيِيت  :قال يعتدال الربيعالوكان ذلك يف وقت ا ؟آيتك ما

  ؟هذه آية .عشر
  : ال الالطالب
  ليش؟ :الشيخ

  وقته ...ألن هذه  :الطالب
ذلك على  ى اهللا األمر على خالف العادة دل فإذا أجرَ  ،للعادة الفةً العادة ال بد أن تكون اآلية خم هذا :الشيخ

 ةً فَ فيها إثبات قدرة اهللا عز وجل ألن اآلية ال تكون إال خمالِ  )) إنما اآليات عند اهللا((  :هولفق ؟ه واضح اآلنقدرتِ 
  .على القدرة ال شك أنه دال  العادةِ  ةُ وخمالفَ  ،للعادة

 بيعة الذين يقولونعلى أهل الط ومنها الرد: " الكون طبيعة مُ  إن ها بنفسِ ة لنفسِ مَ نظ ا عبارة عن مقَ ها وأ مات د
وحده فهو الذي )) عند اهللا  إنما اآليات عند اهللا((  :ذ من قولهتؤخَ  "ن بعضض ومِ ونتائج ينتج بعضها ببعْ 

 انهر سبحانه وتعاىل الكون ويأيت باآليات الدالة على كمال قدرته وسلطيدب.  
 وإنما أنا نذير مبين  (( :ار ال اهلداية لقولهه اإلنذَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وظيفتُ  ومن فوائد اآلية أن((.  

 ))ما أنا نذير مبين ن إ (( :ر يف قولهاحلصْ  هيدفِ ن عند اهللا وهذا ما يُ ه ال ميلك أن يأيت بآية إال مِ ا أن ومنها أيضً 
نع نتظر الوحي فامتَ ي ،اكم بذلك غدً ِربُ خْ أُ  :م سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال هلمد على هذا أ وأكرب شاهِ 

الرسول ن تأييد يف احلقيقة مِ  هو ذا ولكنعليه الصالة والسالم  النيب فضاق ،لا مل ينزِ الوحي مخسة عشر يومً 
ص ل القرآن حيرِ و ل القرآن فالذي يتقَ و يتقَ  هن : إن أن يقالميكِ  شبهةٍ  ه ينفي كل ألن من تأييده  عليه الصالة والسالم
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هو  لكن حقيقةً  ،شك موضع ما قال صار إذا أخلفه ألن  ؟أليس كذلكما قال  فَ لِ غاية احلرص على أال خيُْ 
ى ق يتلَ  إمنال و و تقَ يال  صلى اهللا عليه وسلمولكنه  ،هعلى وعدِ  ن الغد بناءً به مِ  ل جلاءَ وّ ع يقني ألنه لو كان يتقَ موضِ 

  .))ن لدن حكيم عليم ى القرآن مِ ق لَ تُـ وإنك لَ  ((ن اهللا الوحي فهو يتلقى مِ 
 ال جيبُ  هومن فوائد اآلية أن  عليه الصالة والسالم غ عن الرسولعلى من بل  العلم اللي  يعين أهلُ  ؟كذا   اإلنذارإال
  .ون هداية اخللق لكن عليهم اإلنذار والتبليغكُ ميلِ  ماهم ورثة األنبياء 

 ؟ا ملقتضى احلالن بالغة الكالم أن يكون اخلطاب موافقً مِ  ومنها أن  
  : احلصرالطالب
بشري ونذير لكن اآلن املقام يف  عليه الصالة والسالم ر اإلنذار فقط والرسولكْ احلصر يف ذِ  ؟كيف احلصر  :الشيخ

إنما أنا : (( هلذا قال، ن التبشرياإلنذار فقط دو  قال هلم صفةُ ى احلال أن يُ الكافرين فكان مقتضَ  من؟ ةاج حمَ 
  )). نذير مبين

عليه  النيبللفصاحة والبالغة وقد قال  فيه مدحٌ  ا يف إنذاره فيكونُ ينً بِ ر إذا كان مُ ذِ نْ ة للمُ بَ قَ ن فوائدها أيضا املنْـ ومِ 
ا ا كبريً ر تأثريً ث لفصاحة فيؤَ ا ي ه قوِ العلم لكن  ن رجل يكون قليلَ وكم مِ  )ا رً حْ سِ لَ  ن البيانِ مِ  إن  ( :الصالة والسالم

ه ا يف العبارة فإن يف البيان وانطالقً  فاهللا سبحانه وتعاىل إذا أعطى اإلنسان قوةً  ،العلم ريُ ر كثِ ه ذاك اآلخَ رُ ثـ ؤَ ر مما يُـ أكثَ 
ومنهم  ،قول والكتابةن يعطيه اهللا الفصاحة يف الن الناس مَ مث مِ  ،را وهذا أمر ظاهِ ا بالغً ر تأثريً ث ة اهللا عليه يؤَ من نعمَ 

وحدثين  ،ا يف الكتابة دون القولن يكون فصيحً ومنهم مَ  ،ة يف القول دون الكتابةن يعطيه اهللا تعاىل فصاحَ مَ 
ه ابتُ ه كتيغ يف كتابتِ ل بلِ ا صاحب جملة املنار رجَ ضَ حممد رشيد رِ  الشيخ ع رمحه اهللا أن و العزيز املطَ  عبدَ نا حممد الشيخ

قول ي-ه كان ما عرفتُ  أنا ين : حىت إا يقوله يف اإللقاء ضعيف جد ن ا، لكن يقولون إهالذي قرأها يعرفُ و ا ة جد يمَ ظِ عَ 
- ه قنعة لكن كتاباتُ مب هي ة والسَ سلِ ب هي يدة والجبهي  العبارة  :هس يف احلرم أيام احلج وما عرفتُ ر يدَ  - يل

عنده قوة يف و ت يسكُ  أن دّ ما توَ إذا قام يتكلم  هدُ جت ن الناس من يكون بالعكسومِ  ،وفةمعرُ  - سبحان اهللا العظيم
   .... رديء من اجلهتنيلي بال ... ،طبَ يراد احلجج والدفاع لكن عندما يكتب يتخرْ البيان وإِ 
  .......يف عوام ال :الطالب

يه ن يعطِ مَ  ن الناسفمِ  بةسَ يزة مكتَ الطبائع غرِ  كل  بةسَ يزة مكتَ على كل حال تعرف مجيع الطبائع غرِ هي  :الشيخ
الكتب وكذلك  دراسة راسةومن الناس من يكون بسبب الد  ،ه يكون هكذان طبيعتِ ن أصل مِ اهللا تعاىل املوهبة مِ 

املطالعة فيها  ويْدِمن  من العلماءوهلذا الذي يطالع كتب عاملِ  ،ار م كثريً ه ذلك يتأث اع اخلطباء وما أشبَ  مسَ مثًال 
 إال   أظن صة كاملةأعطيناكم ح ، احلنييراد الكالملوب وإِ ن حيث األسعلم حىت مِ ن حيث الر به ال مِ جتده يتأث
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  ... دقيقتنيدقيقة أو  كم
هل يؤخذ  ))ات في صدور الذين أوتوا العلم نَ بيـ  بل هو آياتٌ  (( :ية السابقة قولهلآل شيخ بالنسبة :الطالب

  ؟منها الثناء على حفظ القرآن
   .ؤخذ منهاأي نعم ي ،بلى على حفظه؟ :الشيخ

أوتوا  ...، ن اهللا بالدعاءمِ  كثريا لكن احلث على طلب العلم .. شيء معروفأفادين  القدريةالرد على  :الطالب
  ...العلم 
  ن اهللا عز وجل العلم مِ  ذ منها أن يؤخَ  :الشيخ

  ))أو لم يكفهم  ((
  ...: الطالب
   ؟لنحوينيل للعرب وّال  :الشيخ

  وأمل يكفهم مت على حرف العطف وأن أصل الكالماهلمزة تقد ن : أفنقولللنحويني،  :الطالب
  .على ما سبق طيب ةً فتكون اجلملة معطوفَ  :الشيخ

  لواووا اهلمزةمعطوف مقدر بني  هناك..ه أو أن  :الطالب
 :مل نقل ا إىل التقدير ملاذانَ ماذا احتجْ لِ  ،ير بني اهلمزة والواووحيتاج إىل تقدِ  ،يف مكاااهلمزة  أو تكون :الشيخ

  ؟اهلمزة لالستفهام والواو حرف عطف على ما سبق
  .....:الطالب
  ؟اهلمزة لالستفهام والواو حرف عطف على ما سبقإن  : أقول: ملاذا مل نقل:الشيخ

  ....: الطالب
  ) عَصام؟هميكفِ (أين فاعل  ،الكالمر هلا صد ألن  ،أي نعم :الشيخ

  إنزالُنا أو مل يكفهم ،نا إنزالِ والتقدير يف )إنا أنزلنا(ممكن يف  :الطالب
  يا يوسف! ملشار إليه ما هو)) ا إن في ذلك((  :قوله تعاىل ؟مؤول رٌ مصدَ يعين   :الشيخ
  : اإلنزالالطلب
  ؟لز أو املنَـ  ،نزالاإلِ  هو :الشيخ

  ... نزالاإل تقدير ظاهر اآلية :الطالب
  ؟لز ملنَـ  ايف وال إلنزال ا الذكرى يف اإذً إن يف ذلك اإلنزال،  :الشيخ
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  االثنني: الطالب
  ؟هان بِ أهل اإلميَ  ص ملاذا خَ  )) لقوم يؤمنون((  :قوله تعاىلطيب  ا،للتالزم بينهم :الشيخ

  : ألنه هم اللي ينتفعونالطالب
  )). وذكرى لقوم يؤمنون رحمةً لَ أو ال؟ ((  ابه أيضً  واُرِمحُ ون به وهم الذين عِ هم اللي ينتفَ نعم  :الشيخ

   ؟إبراهيم بالقرآن كيف ذلك اعُ فَ اد االنتِ اد اإلميان ازدَ دَ ه كلما ازْ ه اآلية أن من فوائد هذ
ور مع احلكم يدُ كرى باملؤمنني فالرمحة والذ  ص رمحة وذكرى لقوم يؤمنون خَ ل يف ذلك ...إن يف ذلك  :الطالب
   ِعلِته..دورَان

  


